
Список педагогічних працівників 
 ДЕНЦ «Камелія», які проходять атестацію 

в  2020 - 2021 н.р. на встановлення та підтвердження звання 
«керівник гуртка-методист» 

 
 

№ 
п/п 

 
 

 
Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

 
 
 

 
Навчальний заклад, 

посада 

 
Рік 

попередньої 
атестації 

 
Результати атестації 

 
На що претендує в 2020-

2021 н.р. 

1 Хаврюта 
Наталія 
Іванівна 

Директор, 
керівник  гуртка  

ДЕНЦ 
«Камелія» 

2015-2016 12-ий тарифний 
розряд,  

 підтверджено 
звання «керівник 
гуртка-методист» 

12-ий тарифний 
розряд, 
підтвердження 
звання «керівник 
гуртка-методист» 

2. Татарчук 
Валентина 

Іванівна 

Заступник 
директора з 

НМР, 
керівник гуртка 

ДЕНЦ 
«Камелія»  

2015-2016     12-ий тарифний 
розряд,  

підтверджено звання 
«керівник гуртка-

методист» 

12-ий тарифний 
розряд, 
підтвердження 
звання «керівник 
гуртка-методист» 

3. Духніч 
Валентина 
Григорівна 

Завідувачка  
відділом, 

керівник гуртка 
ДЕНЦ 

«Камелія» 

2015-2016   12-ий тарифний 
розряд, 

підтверджено  
звання «керівник 
гуртка-методист» 

   12-ий тарифний 
розряд, 
підтвердження 
звання «керівник 
гуртка-методист»   

4. Якуша 
Наталія 

Михайлівна 

Керівник гуртка 
ДЕНЦ 

«Камелія» 

2015-2016   12-ий тарифний 
розряд, 

підтверджено звання 
«керівник гуртка-

методист» 

12-ий тарифний 
розряд, 
підтвердження 
звання «керівник 
гуртка-методист»   

5. Сокольвак 
Анжела 

Володимирі
вна 

Заступник 
директора з 

виховної роботи, 
керівник гуртка 

ДЕНЦ 
«Камелія» 

2015-2016   12-ий тарифний 
розряд   

12-ий тарифний 
розряд, встановлення 
звання «керівник 
гуртка-методист» 

6. Абраменко 
Ангеліна 

Анатоліївна 

Керівник гуртка 
ДЕНЦ 

«Камелія» 

2016-2017 12-ий тарифний 
розряд   

12-ий тарифний 
розряд, встановлення 
звання «керівник 
гуртка-методист» 

 

Директор ДЕНЦ «Камелія»                      Н.І. Хаврюта 
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6. Абраменко 
Ангеліна 

Анатоліївна 

Керівник гуртка 
ДЕНЦ 

«Камелія» 

2016-2017 
(І місце 

Всеукраїнськ
ого 

конкурсу 
«Джерело 

творчості») 

12-ий тарифний 
розряд   

12-ий тарифний 
розряд, 
встановлення звання 
«керівник гуртка-
методист» 

 

Директор ДЕНЦ «Камелія»                      Н.І. Хаврюта 


